Verksamhetsplan Styrelsen 2020

•

Vårt uppdrag som brukshundklubb är att utbilda hundar och hundägare och bidra till
att samhället har en bra hundhållning samt att anordna prov och tävlingar.

•

Att Örebro Brukshundklubb ska fortsätta vara en levande och välkomnade klubb med
flera olika aktiviteter dit många medlemmar söker sig och känner sig välkomna och att
alla hälsar på varandra.

•

Att vi vill få ett ökat ideellt engagemang av alla medlemmar som genomsyrar alla
klubbens aktiviteter.

•

Att Örebro Brukshundklubb ska sträva efter att bli en mer klimatsmart klubb.

•

Att styrelsen ska jobba för att ta fram fler rutiner och riktlinjer för att göra det lättare
för både styrelsen och medlemmar att jobba på ett organiserat sätt.

•

Att vi ska genomföra en Vår-Kickoff med ambition om att få med alla klubbens
aktiviteter.

•

Att vi ska genomföra en Städdag.

•

Att vi ska fortsätta med Hundrundan.

•

Att vi ska ha gemensamma aktiviteter med Örebro Hundungdom.

•

Att vi ska säkerställa ett gott samarbete med Studiefrämjandet.

•

Att vi ska slutföra inköp av belysning till plan.

•

Att vi ska genomföra golvvård av klubbstugan.

•

Att vi ska genomföra två medlemsföreläsningar om något aktuellt hundämne.

•

Att vi ska ha temakvällar både på våren och på hösten för att bredda kunskapen i olika
hundgrenar.

•

Att alla som är förtroendevalda i klubben eller är instruktörer eller har nyckel till
klubbstugan eller på annat sätt är aktiva i klubben ska få ta del av SBK:s Policy för
medlemskultur i Brukshundklubben.
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Verksamhetsplan Hundägarutbildningssektorn, HUS, 2020
HUS planerar att under 2020 genomföra följande utbildningar
Vårterminen
2 st valpkurser
1 st tävlingslydnadskurs
1 st spårhelg
1 st aktivering och prova på kurs
Höstterminen
2 st valpkurser
1 st tävlingslydnadskurs
1 st spårhelg
1 st aktivering och prova på kurs
Vidare kommer vi att ha en instruktörsträff tidigt på året (januari-februari) för planering av
vårens kurser och en i slutet av sommaren för planering av höstens kurser
Hundrundan kommer att fortsätta som tidigare och vi planerar även för en julpromenad.
Vi kommer att ha temakvällar en gång per månad.
Under 2020 kommer vi att skicka 2 st blivande instruktörer på utbildning, Kerstin Wickström
och Maria Östergren.
Utbildningssektorn Ansvarig: Olle Bernhardtz
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Verksamhetsplan Tävlingssektorn, TÄS 2020
Tävlingssektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens tävlingar i bruks och
lydnad.
Gruppens målsättning är att arrangera trivsamma och välorganiserade tävlingar som ger
mersmak både för tävlande och funktionärer, ambitionen är att bereda alla anmälda plats på
tävling.
Tävlingsform och antal tävlingar

Uppskattat antal deltagare

3 * Startklass

50

3 * Ly klass 1

25

3 * Ly klass 2

15

3 * Ly klass 3

10

1 * Appellklass

10

1 * Lägre spår

10

1 * Högre spår

10

1 * Sök L – Elit

10

Tävlingssektorn har fortlöpande utgifter med material till tävlingarna som reseersättning,
funktionärsarvoden och övrigt material. Planerat inköp: Tidtagarur
Planerad verksamhet 2020:
- 19 april, bruksprov, appellklass sök och spår
- 3 maj, lydnadsprov, startklass och klass 1-3
- 24 maj bruksprov, sök, lägre-, högre-, och elitklass
- 5 Augusti lydnadsprov, startklass och klass 1-3, KM
- 5 September, bruksprov, lägre klass spår
- 27 September, bruksprov, högreklass spår
- 18 oktober, startklass och klass 1-3
Gruppens ambition är att kunna ta emot fler startande på våra bruksprov, samt att kunna
engagera fler klubbmedlemmar att hjälpa på våra tävlingar, då det tenderar att bli samma
personer som hjälper till och jobbar och därmed sliter vi ut några få funktionärer. Det framtida
målet är att få alla som tävlar för klubben att hjälpa till på lika många, eller fler, tävlingar som
de själva väljer att starta på klubben.
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Verksamhetsplan Utställning, RUS, 2020

Det kommande året är det inplanerat ännu en officiell brukshundutställning på ÖBK. Datumet
är fortfarande preliminärt med maj månad 2020 är den troliga månaden. Domare är dock
redan bestämt och det kommer att bli ”ankan” Edoff, en mycket anlitad domare på
utställningar runt om i världen och som redan dömt en utställning på ÖBK. Sektorn ser fram
emot att få anlita denna domare och hälsar ”ankan” Edoff hjärtligt välkommen tillbaka till
Örebro Brukshundklubb.
Med flera anmälningar samt diverse sponsorer kan vi säkert få en större nettovinst, det är mitt
mål 2020 och jag tillsammans med sektorn ska försöka förverkliga detta. Vi kommer bland
annat endast använda en domare samt två ringsekreterare OM det inte blir många anmälningar
som överstiger 80 till antalet, då måste vi anlita ännu en domare.
Specificerar inte budgeten då det kommer nya höjningar från SKK samt att arvoden till
domare, ringsekreterare m.m. kommer att påverkas.
Utställningsansvarig: Ewy Ran

Verksamhetsplan Rally/Nose Work 2020
Rallylydnad

- Vi har ansökt om rallylydnadstävling 30 augusti.
Nybörjarklass x 2 och fortsättningsklass x 2.
- Nybörjarkurs och fortsättningskurs ska anordnas under våren.
- Nybörjarkurs även under hösten.
- Ordna träningstävlingar i rallylydnad, en onsdagskväll i maj och en i september. 50 kr/start.
- Öppenträning i Rallylydnad med värd från och med april.
Freestyle
- Ordna nybörjarkurs i freestylekurs under våren
Nose Work
- Köra en inofficiell tävling, sk. Clearround, i nose work i juni.
- Ordna kurs under året.
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Verksamhetsplan Agility 2020
Vår/sommar

Alla kurser startar sista veckan i april (v.18)
Nybörjarkurs – instruktör: Jessica Lind
Fortsättningskurs – instruktör: Linn Hammarbäck
Tävlingskurs – instruktörer: Rebecca Wrigby, Sabina Håkansson, Matilda Persson
Prova på dag – instruktör: Sara Rasmusson
•
•

Kickoff med hela klubben 2020
Agility KM 2020

Tävlingar
Fredag 12 juni klass 2 (kvällstävling)
Lördag 13 juni klass (klass 3)
Söndag 14 juni(lag)
Kvällstävling VT20 Ag x HP XL och L (maj)
Hösten
Nybörjarkurs – instruktör: Sara Rasmusson
Fortsättning – instruktör: (?)
Tävling – instruktör: Malin Lindskog
Kvällstävling HT20 Ag x HP S, M och XS (sista veckan i augusti)

Verksamhetsplan Skydd 2020

Vår träning kommer att bedrivas på samma sätt under 2020. Vi i skydds gruppen ser fram
emot 2020 och hoppas på ett framgångsrikt tävlingsår.

Verksamhetsplan Patrull sektorn för 2020
• Att under året 2020 genomföra en prova på patrulldag med samma genomförande som
tidigare. Planerad budget för det är kostnaden för fika.
• Att representant från sektorn besöker främst valp och allmänlydnad kurser för information
om patrullhund i hemvärnet.
• Minst ett ekipage som representerar ÖBK i patrullhunds DM samt SM.
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Verksamhetsplan Köket 2020
• Bemanna köket mera och försöka få flera medlemmar aktiva i kökets aktiviteter.
• Gå igenom diverse maskiner som är mer eller mindre slutkörda
• Ansöka hos styrelsen om inköp av våffeljärn, smörgåsgrill m.m.
• Få ordning på kökets bokningar, organiseras i tid.
• Göra inventering av förrådet minst två gånger per år.
• Försöka ha vegetariska alternativ, gluten och laktosfria rätter i frysen för att tillgodose alla
olika behov
• I det stora hela gäller det ju att köket ska vara bemannat och att det ska finnas olika
alternativ i försäljningen.
Köksansvarig: Ewy Ran
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